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 يهخض

 

 

 

مً الظي خغع حان الىراب مً سجىه هيف ؾيىاحه ؾام حني  

فاٌ  واليؿاء وؾِ قىاعع   لىضن  قغؽ كاثل الَا

ھل ؾيحغلب ؾام غلي حان الىراب ام ؾيهبذ  مُاعص مً 

ه الاهجلحزيه ول ھظه  الحفانل واهثر في غضص زام وممحز الكَغ

 مً  ؾلؿله ؾام الانفاوي
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 ذاءااله

  

 

 

 ئلي غكاق ؾلؿله ؾام الانفاوي
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 املقذية 
 

 

في غالم الجان وغلي اعى يملئھا الظالم ولض بُل ههف حني وههف بكغي 

مً نلب ملً مً ملىن الجان واؾحُاع بلضعاثه الداعكة ان يدىم اململىه 

بالػضٌ وسدغ خياثه ولھا مً احل الؿالم ومداعبة الكغوامحلً سخغ 

البكغ وسخغ الجان واؾحدم غً حضاعه للب ملً ملىن الجان اهه امللً 

 نفاوي  ؾام الا 
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 انفظم االول  
 

غاف وان يؿحر أباصيغ بً امللً هىان وبجىاعه هايل  وؾِ صخغاء مترامية الَا

اخض كاصه حيىقه التي ازحفد غلي يض امللً ؾام الانفاوي والكمـ ثغؾل 

اقػحھا غلي عأؾھما ووؾِ الصخغاء ثىكف اباصيغ ويغب الاعى بػها 

   :زكبية نغحره وكاٌ

  ھىا في ھظه البلػة بالحدضيض  - 

 :فىظغ هايل الي الاعى وكاٌ  

 ھل اهد وارم يامىالي   -  

 ول السلة   - 

وأقاع هايل بيضه وثمحم ببػٌ الىالم الغحر مفھىم فأبحػضت الغماٌ وظھغت 

بىابه مً الهلب وؾِ ألاعى وملػد غحن اباصيغ واوكغح نضعه ووأهه غثر 

غلي هجز الىىىػ وأقاع بيضه فاهفجغ الباب وظھغ ممغ مظلم اؾفل ألاعى 

مغ فحباصٌ ول مىھم الىظغ الي بػًھم البػٌ وھبِ ول مىھم الي طلً امل

املظلم وبدغهه بؿيُه مً يض اباصيغ اقػل بػٌ املكاغل املػللة غلي 

حضعان طلً الؿغصاب املظلم الػفً وألاعى الصدغية وفي هھاية املمغ وان 

يلبؼ وخل له عأؽ  اقبه بغأؽ الدغثيد وحؿض مفحٌى الػًالت مليض 



 
 

~ 7  ~  
 

بؿالؾل مً مػهميه وكضميه وغىلة يجلـ اللغفهاء مدني الغأؽ فىظغ 

   :ل وكاٌ مساَبا اباصيغ له هاي

 اها لم اعي مسل ھظا مً كبل  -

 اهه اخض الىياهات اللضيمه التي ازحفد كبل ان ثأجي اهد غلي وحه الاعى   - 

 عفؼ طلً الىخل عاؾه وهظغ لھم بػحن خمغاء مسل الضماء في جعجب وكاٌ 

 مً اهحم ؟ اها لم أعي ػائغ واخض مىظ الاف الؿىحن   - 

عهبخية في زًىع وهظلً فػل هايل وكاٌ اباصيغ وھى يىظغ حلـ اباصيغ غلي 

 الي الاعى  

هدً يامىالي مً ؾيدغعن مً سجىً الابضي  فطخً الىخل ضخىه  - 

   :اھتز لھا حضعان الؿغصاب وكاٌ

 مً يؿحُيؼ ان يدغع حان الىراب مً سجىة ؟   -

  :كاٌ اباصيغ بفسغ

 م  اها اباصيغ بً هىان ملً مملىه الىاع والظال  - 

  :فلاٌ حان

 لم اؾمؼ بً مً كبل   - 

ھظا الهً ھىا في ھظا السجً مىظ اهثر مً رالرة ماليً مً الؿىحن وخان  - 

   :وكد ثدغيغن فىظغ الي الؿالؾل وكاٌ
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 ھل جػلم ان ھظه الؿالؾل مُلؿمه بسخغ لم يحػلمه بكغ او حً   - 

 اغلم وؾىف اخغعن لحػىص امجاص الىياهات اللضيمه مغه ازغي   - 

 بدسد غني وحئد لحدغعوي الاثسص ي ان اكحلً ؟  - 

مً يؿحُيؼ ان يدغعن يؿحُيؼ ان يسجىً مغه ازغي  فىظغ له حان  - 

  :هظغه غًب لىىه ابحلؼ غًبه وكاٌ

 وماطا ؾحجني مً ثدغيغي   - 

 ي  ان جػاووي غلي ھؼيمه زهمي وكاثل اب - 

 لً ما ثغيض لىً بػض طلً ؾىف اوىن خغ َليم   - 

 لً ما ثغيض   - 

 ومً ھى زهمً ھظا   - 

اقاع اباصيغ بيضه هدى الؿالؾل وثمحم ببػٌ الىالم الغحر مفھىم فأهدل 

وراق حان وھب غلي كضميه وثسائب ووأهه اؾخيلظ مً هىمه للحى رم كاٌ 

  :اباصيغ له 

ؾام الانفاوي بً امللً الانفاوي ھى كاثل ابي وھى زهمي ويجب ان  - 

 يمىت  

 ولى وان زهمً ابليـ هفؿه ؾىف يھؼم غلي يض حان الىراب   - 

 وزغج حان مً الؿغصاب وزلفه اباصيغ وهايل 
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 انفظم انثاين 
  

لم ثىً ھظه ھي املغه الاولي التي يىفجغ فيھا بغوان الغًب غلي مائضه 

هغ امللً ؾام الانفاوي فلض اؾخيلظ امللً ؾام في الهباح الافُاع في ك

غلي نغزة غالية  ناصعه مً حجغه ابىه هىح الظي بلغ مً الػمغ جؿػة 

   :غكغ غام  ػمجغ ؾام غبر املائضه ناعزا

، ئطا لم ثىف غً زضاع ازيً هىح ظه ھي املغه السالسة ھظا الاؾبىعھ - 

 بالػابً السخغيه ھظه ؾىف جػاكب بكضه 

خاٌو يىوـ ان يكغح له ان هىح ھى مً يلىم بسضاغة وههب الافسار له 

واهه يضافؼ غً هفؿة فلِ لىً ؾام لم يمھله الفغنه ونغر في وحھه 

   :وكاٌ

ان ثىغع ھظا مغه ازغي لً اثغصص لخظه واخضه في سجىً صازل غغفحً   -

  ؟غكغه ايام وامله يا يىوـ ھل ثفھم

مللً ؾام زانة بػض ان بلغ مً الػمغ عغم ان يىوـ يكبه في مالمدة ا 

رماهية غكغ غاما الا اهه لم يمحلً طواء ابية عغم اهه وعره غىه الصجاغة 

 واللىه    
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وھىا ابخؿم هىح ابخؿامه زبث وصھاء فھى يػلم اهه ههب فش مً الُحن غلي 

باب غغفه يىوـ ليله الباعخة مما حػل الازحر يحػثر فيھا ملضه رالذ ؾاغات 

بب السخغ الظي نىػة هىح في كُػة الُحن ولظلً كام يىوـ وامله بؿ

بهىؼ زػبان وىبغا ضدم بالسخغ وويػة صازل غغفه هىح الظي ظل يهغر 

الهثر مً صكيلة وامله في الهباح غىضما اؾخيلظ ووحض ھظا السػبان غلي 

الفغاف وعغم اهه مً بضاء املػغهه الا اهه اغحمض غلي ان ؾام يسم ثمام السلة 

  :هىح ال يجيض فىىن السخغ مسل ازية وھىا ناح هىح كائالفي ان 

 ال صاعي للسجً يا ابي اهه اخي واها ؾامدحه غلي فػلحه ھظه   - 

   :فىظغ له ؾام وكاٌ

اهد َيب الللب يا هىح لىً ان ثىغعت ھظه الافػاٌ مً يىوـ مغه ازغي 

 ؾىف يسجً  

  :وماٌ هىح الي يىوـ وھمـ له في أطهه كائال 

 الان انبذ سجىً في يضي   - 

 واص ان يىفجغ يىوـ غًبا لىىه ثمالً اغهابة بكم الاهفـ وكاٌ غايبا  

 ايً البيٌ اعيض املؼيض مً البيٌ   - 

  :وصلف اخض الخغاؽ الي غغفة َػام وكاٌ 
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مىالي امللً  ؾام ان اللائض بغضاصي واللائض ؾاوؽ ييحظغاهً في كاغة  - 

 الخىم  

   :فىظغ له ؾام وكاٌ

 ؾىف اخًغ غلي الفىع   -

واهھي َػامه واثجه هدى غغفة الخىم صون ان يلحفد الي اخض مً ابىائه 

   :وفىع صزىله الي اللاغة وحض ؾاوؽ وبغضاصي في اهحظاعه  فلاٌ

 مغخبا بأغؼ الانضكاء    -

  :اهدني ول مً بغضاصي وؾاوؽ ثدية للملً رم كاٌ ؾاوؽ 

 نباخً يامىالي   هللااؾػض  - 

 هيف خاٌ اململىه الجىىبية يا ؾاوؽ  - 

   ....في زحر خاٌ يامىالي ختي الان - 

    :اهخبه ؾام لىالم ؾاوؽ وكاٌ

 ماطا ثلهض بدتي الان ؟  -

 في الخليلة ھىان اهباء غحر ؾاعه ونلد مىظ كليل   - 

 ھات ما غىضن  - 

 ثأهضها ان أباصيغ بً هىان اؾحُاع ثدغيغ حان الىراب مً سجىة   - 

  :اغحضٌ ؾام في حلؿحة وأمغھم بالجلىؽ وكاٌ
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 مً ھى حان الىراب ھظا   - 

  :هظغ ؾاوؽ الي بغضاصي وكاٌ بػض ثغصص 

اهه اخض الىياهات اللضيمه واكىاھم واقغؾھم فأهد جػلم ان ھىان حً  - 

مً وؿل ؾىميا فغ ھاعبا بػض مػغهه الجً واملالئىه وحان الىراب وان اخض 

ا ثغصص غلي مؿامػىا اهه سجً في باًَ الاعى وال الىياهات اللضيمه وهم

 يػلم اخض ميان سجىه  

 وهيف غلم اباصيغ بميان السجً   - 

مً املإهض اهه غثر غلي بػٌ اؾغاع اللضماء فاهد جػلم ان هىان وان يھىي  - 

 حمؼ ازباع اللضماء  

   :فلاٌ ؾام لبغضاصي

 وھل حان ھظا يكيل زُغ غلي اململىه   - 

   :صيفلاٌ بغضا

اهه ثدغع مىظ رالذ ايام وختي الان لم يدضذ قيئ لىىه اطا كغع مھاحمحىا  - 

 ؾىف ثدل الياعرة  

   :فلاٌ ؾام لھم في خؼم

 ؾىف هحهضي له بيل ما هملً مً كىه    - 

   :فىظغ بغضاصي وؾاوؽ لبػًھم البػٌ في خحره فلاٌ ؾام لھم
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 ماطا ھىان ؟ ملاطا ثخباصلىن الىظغ فيما بيىىم   - 

   :فلاٌ ؾاوؽ

في الخليلة يامىالي ئطا كغع حان الىراب مھاحمه اململىه فھى يملً  - 

 اللضعه غلي ئباصه ول قبر فيھا وول مسلىق بفغكػة بؿيُه مً أنابػة  

   ب:فھب ؾام غلي كضميه وكاٌ في غً

 وحھه الاعى   مً املؿحديل ان يدضذ ھظا واها غلي - 

   :فلاٌ ؾاوؽ

 ازص ي يا مىالي اهه ال يىحض لضيىا خل ؾىي الھغب   - 

ماطا ثلٌى يا ؾاوؽ ؟ اثغيض ان اثسلي غً مملىتي ومملىه ابي وقػبي بيل  - 

 ھظه البؿاَه 

  :فلاٌ بغضاصي 

 ان ؾاوؽ يلهض ان هحجىب الاقخبان مؼ حان ختي وؿحػض له   - 

   :فىظغ له ؾاوؽ وكاٌ

بل اكهض ان هھغب مً امامه والفئران فھى كىه ال يؿحھان بھا ويؿحُيؼ  - 

ان يػيض جكىيل ممالً الجان ولھا بأقاعه واخضه مً انبػة وال ثىحض كىه 

غلي وحھه الاعى جؿحُيؼ ان ثلف امامه والخل الىخيض ھى الھغب وان 
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يػىص ؾام الي غالم البكغ ويظوب ھى وأؾغثه وؾِ الػىام كبل ان يػثر 

 يه حان  غل

   :فهاح ؾام غايبا

 لى كاٌ اخض غحرن  مسل ھظا الىالم لياهد عأؾه الان فاعكد حؿضه   - 

اهھا الخليلة يامىالي ان اباصيغ اؾحػان بلىه ال كبل لىا بھا ابضا وھظه  - 

 اململىه ؾىف ثسحفي غما كغيب واها اعي اهىا هھغب كبل فىات الاوان  

اللاغة والضماء جؿيل مً حبھحھا ومالبؿھا وھىا اهضفػد صعحاصا الاخمغ الي 

ممؼكة وحلؿد غلي عهبخيھا امام امللً الظي اهحفٌ واثجه هدىھا بؿغغة 

   :البرق وكاٌ

 ماطا خضذ يا صعحاصا   - 

 فلالد بأهفاؽ محلُػة  

 اباصيغ وهايل ھاحمىا اململىه الغغبية ومػھم اخض الىياهات اللضيمه   - 

   :وكاٌ فىظغ ؾام هدى بغضاصي وؾاوؽ

 وماطا خضذ ھىان ؟  - 

ازحفحد اململىه الغغبية مً غلي وحھه الاعى ثماما ولم يلاوم اخض مً  - 

الجىىص ؾىي رالذ صكائم كبل ان يهضع نىت فغكػة مً انابؼ حان 



 
 

~ 05  ~  
 

الىراب وثسحفي ول مالمذ الخياه مً اململىه واؾحُػد الھغب مً ھىان 

 بكم الاهفـ 

  :فهاح ؾام كائال  

 خغاؽ يا خغاؽ   - 

فدًغ هبحر الخغؽ بحن يضي ؾام فأمغه بدمل صعحاصا الي الجىاح الُبي 

غلي الفىع فدملھا الخاعؽ واههغف بھا وھي فاكضه الىعي وهظغ ؾام 

   :لبغضاصي وؾاوؽ وكاٌ

ؾىف اثهضي له وخضي اما اهحم فؿحػملىن غلي ازالء اململىه ولھا كبل  - 

 ان يهل ھظا اليائً الي ھىا  

   :اٌ بغضاصيفل

 يؿحُيؼ ؾاوؽ ان يلىم بھظه املھم واها ؾىف اطھب مػً   - 

 فاليىً ھيا بىا   - 

وقاع ؾام هدى اخض حضعان اللاغة واهفحدد بىابه مً السلج ثىلله الي 

اململىه الغغبية وغبر مىھا ھى وبغضاصي بيىما ظل ؾاوؽ في اململىه الىؾُي 

 ملھمه ازالء املضيىه ولھا مً الؿيان 
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 انفظم انثانث   
 

اهفجغت مىًضه نغحره في غغفة هىح حغاء يغبة كىيه مً يض يىوـ وكاٌ 

   :وھى يهغر 

اهد ثسضغني اها يا هىح ؟ ثهغر فؼغا والفحيات ختي يػلم امللً بما خضذ  - 

   :ويػاكبني  ابخؿم هىح وكاٌ

 ولىىً لم جػاكب ختي الان   - 

غفتي واسجً هفس ي صون ان اهحظغ ؾىف اكحلً اوال وبػضھا اطھب الي غ - 

 امغ مً ابي  

 :ضخً هىح بأؾحفؼاػ وكاٌ 

 خاٌو ئطن   - 

فأقػل يىوـ يضه بالىن الاخمغ اللاوي اؾحػضاص لهىؼ جػىيظه سخغية 

   :يًغب بھا هىح الا ان الازحر كاٌ

 الا جؿحُيؼ مىاحھتي صون السخغ والغحاٌ   - 

  :يىلٌ غلي هىحفأهُفأت يض يىوـ وأقحػل غًبا وكاٌ وھى 

 ؾىف اكحلً ايھا املداصع بيضي   - 
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وثفاصا هىح الاهلًاى بمھاعه قضيه وؾلِ يىوـ غلي الاعى واهفحذ باب 

   :الغغفة في ثلً اللخظه ووكف غلي الباب ؾاوؽ وكاٌ

 ماطا ثفػل يا ولي الػھض   -  

   :هظغ له هىح وابخؿم وكاٌ

 القيئ هىا هحهاعع   - 

   :فلاٌ يىوـ

 ھظا الجبان وش ي بي غىض ابي ياؾاوؽ  - 

 هفي اهد وھى وھي بىا الان ؾىف وغاصع اململىه غلي الفىع  وفي ملح البهغ  - 

  :ازحفي الغًب مً نضع يىوـ وكاٌ وھى يخبؼ ؾاوؽ الي زاعج الغغفة 

   ؟ماطا خضذ يا ؾاوؽ - 

 ھجىم غلي اململىه مً اخض الىياهات اللضيمه وامللً يحهضي لھا وؾىف - 

هلىم بأزالء اململىه ولھا الان ويجب ان يغاصع ول مىىم الي الخهً الازحر  

   :فلاٌ هىح

 وامي ايً امي ؟  - 

 اعؾلد اخض الجىىص الي لىضن الخًاعھا الي الخهً الازحر ھي وحضثً   - 

   :فحىكف هىح وهظغ الي يىوـ وكاٌ

 لً يؿحُيؼ ابي ان يلف امام اخض الىياهات اللضيمه   - 
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   ؟وماطا ؾىفػل - 

اطھب اهد مؼ ؾاوؽ وغاوهه غلي ازالء اململىه واها ؾىف اطھب الي ابيً  - 

    هللاملؿاغضثه وؾىف اخًغ اها وھى غىض البىابه ان قاء 

 هً غلي خظع يا اخي   -

وثىاس ي ول مً هىح ويىوـ الدالف الظي وكبا فيما بيىھم ووأن لم يىً 

 ھىان قيئ بيىھم  

ء ؾام لم يخبػىه فحىكف في طلً املمغ الًيم صازل وقػغ ؾاوؽ ان ابىا

   :اللهغ وهظغ زلفه فىحض يىوـ يحلضم هدىه فلاٌ

 ايً هىح ؟  - 

 طھب لىجضه أبي   - 

   ؟هيف ثترهه يفػل ھظا ھل حىيد - 

 وهيف ثُلب مىا ان هلف مىحىفي الايضي وابي في زُغ   - 

   :فحىھض ؾاوؽ وكاٌ

 فاليىً ھيا بىا الان   - 

في ثلً الارىاء  وان يلف ؾام وبجىاعه بغضاصي وؾِ عماص وعماٌ واهد مىظ 

لخظات اململىه الغغبية وغلي مؿافة زمؿة امحاع يلف حان الىراب 

  :وزلفه هايل وأباصيغ وابخؿم حان وكاٌ مدضرا اباصيغ 
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 ھل ھظا ھى زهمً     -

 وػم ھى .    -

    :فلاٌ ؾام بيل غًب الضهيا

 اعخل في ؾالم وإال ؾحضفً ھىا     -

وفي ملح البهغ أقاع حان بيضه اليؿغا هدى ؾام فسغج مىھا يإء ازًغ 

كىي لىً ؾام عفؼ هف يضه امام وحھه ونىؼ صعع مً يإء اػعق كىي 

الازًغ صعع ؾام فدُمه  ىءليحفاصا الًغبة املىحھه هدىه ويغب الً

اع ؾام في الھىاء رالذ امحاع وؾلِ غلي الاعى هخيجه مىحه  ثماما َو

   :الحًاغِ التي نىػحھا كىه الًغبه فأهضھل حان وكاٌ

 اهه زهم كىي بالفػل اها لم اعي مسل ھظا مىظ الاف الؿىحن     -

وأػصاصت صھكة حان غىضما وحض ؾام يلف غلي كضميه ومالبؿة ممؼكه 

والضماء ثجزف مً حبھحة ويغفؼ نىلجاهه ويىحه يغبة هدى حان ثالكھا غلي 

باللىن الاؾىص نىػة في ملح البهغ ومؼ كىه الًغبه ؾلِ حان غلي  صعع

ألاعى لىىه ھب واكفا غلي كضميه مغه ازغي بؿغغة البرق وثدٌى الي صزان 

اع في الؿماء وثدٌى ؾام الي َائغ غمالق مً هاع ػعكاء  باللىن الاؾىص َو

وهفث هاع خامية هدى الضزان ألاؾىص لىً حان الظي ثدٌى الي صزان 

رق عئة ؾام مً الضازل فؿلِ الازحر غلي الاعى وغاص الي نىعثه الاولي ازت
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مغه ازغي وزغج مىه الضزان وثجؿض في نىعه حان وكبل ان يغفؼ يضه 

ويًغب ؾام بحػىيظه سخغية كاثله ازغج بغضاصي ؾيف مً هاع ووحه 

يغبه كىيه هدى حان لىً الازحر ثللاھا غلي صعغة وأقاع بأنبػة الؿبابة 

اصي فأزحفي في ملح البهغ بيىما وان ؾام غلي الاعى يداٌو حاھضا هدى بغض

ان يخىفـ وهظغه مػلم غلي بغضاصي الظي ازحفي وثالش ي في ملح البهغ 

ووأهه ثدٌى الي القيئ فغفؼ ؾام نىلجاهه هدى حان وھى يترهذ ويجزف صماء 

مً حبھحة واللي غلية غضص هبحر مً الحػاويظ السخغية اللاثله لىً حان 

لاھا غلي صعغة بيل ؾھىله ويؿغ وأقاع هدى ؾام بأنبػة الؿبابة وزغج ثل

مىه يىء اخمغ كاثل لىً ؾام نىؼ صعع يحهضي لحلً الحػىيظه ويغبد 

الحػىيظه الضعع وهحج غىھا اهفجاع كىي اَاح بىالھما مػا وفي ؾغغة ومھاعه 

قضيضه هھٌ ؾام ويغب حان غضه يغبات بؿيفة لىً الازحر ثللي 

يل ؾھىله ويؿغ ويغب ؾام بحػىيظه كاثله اَاخد به بػيضا الًغبات ب

 واهفجغ الضماء مً حؿضه وله ووكف حان امامه محدحرا ومحعجبا وكاٌ   

يالً مً ملً غظيم .. اها لم اعي في خياجي اخض في كىثً ولظلً ؾىف   -

 اهھي خياثً بؿغغة   

ماٌ ؾىميا وعفؼ يضه ليًغب بھا ؾام يغبه ازحره لىً ظھغ له مً وؾِ الغ 

محجؿضا واهضھل حان وابحػض غضه زُىات للدلف ولىىه اهخكف 
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الدضغة بػض زمؿة رىاوي وان ھظا ليـ ؾىميا ابى الجً اهما شدو ازغ 

ثجؿض في نىعثه وواهد السىاوي الدمؿة هفيله لىىح الظي ثجؿض في نىعه 

عوا ؾىميا ليدحًً ؾام وييحلل به اهحلاٌ اوي غائضا الي اململىه مغه ازغي ثا

حان وأباصيغ يكحػل ول مىھم غًبا ويحىغض ول مىھم بلحل ؾام وإن طھب 

الي ازغ الضهيا وعغم ئن حان وان يػلم ان يغباثه كاثله وان ؾام لً 

يؿحُيؼ ثدمل مسل ھظه الجغاح الا اهه وان يغغب في ان يمؼكة ئعبا فھى اٌو 

مً شدو يؿحُيؼ ان يلف امامه رالذ صكائم وامله ويىجح في الفغاع 

 كبًحة .  

ظھغ هىح وؾِ اللهغ املليي وھى يدمل بحن يضيه امللً ؾام وويػه غلي 

الاعى بغفم وهظغ له ولجغاخة املحػضصه والضماء التي ثسغج مً ول ملي في 

حؿضه وغظام حؿضه التي ثھكمد واوؿاٌ الضمؼ مً غيىة واخحًً ابيه 

وهظغ له  بلىه وظھغ ؾاوؽ ويىوـ في ثلً اللخظه واكترب ؾاوؽ مً ؾام

    :رم هظغ الي هىح وكاٌ

 ماػاٌ يخىفـ وؿحُيؼ ان هىلظه ان اهحللىا الان الي الخهً الازحر     -

بيىما وكف يىوـ يىظغ هدى ؾام واقحػل غًبا ونغر بيل كىه مىاصيا غلي 

 ابيه بيىما اخحُىھم ؾاوؽ واهحلل بھم الي الخهً الازحر   
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 انفظم انرابع 
 

ح ويىوـ وياؾميىا خٌى فغاف امللً ؾام في ى ئححمؼ ول مً ؾاوؽ وه

الخهً الازحر والُبيب يلف امام حؿض امللً ؾام يداٌو ان يضاوي 

حغاخة وغلي الفغاف املجاوع له واهد ثغكض صعحاصا الاخمغ وؾاوؽ يىلل 

هظغه بحن حسمان امللً وحسمان صعحاصا وؾاص الهمد َىيال ختي اهحھي 

  :الُبيب مً غالج امللً وكاٌ 

 امللً ؾام كىي البييان لىني ال اظً اهه يحدمل ول ھظه الجغاح     -

 فهغزد ياؾميىا نغزة مىحىمه وويػد يضھا غلي فمھا 

    :وكاٌ ؾاوؽ

 ھل ثلهض اهه ؾيمىت محأرغ بجغاخة     -

 :فىظغ الُبيب الي الاعى وثىھض وكاٌ بهىت يدمل الىسحر مً الخؼن 

 غًىن رالذ ايام   ان حالله امللً ؾيفاعق الخياه في   - 

   :فھجم غليه يىوـ وكبٌ غلي الُبيب مً غىلة وكاٌ بهىت والغغض 

 واهد ان لم ثفػل قيئ ؾحفاعق الخياه مػة ھل ثفھم     -

    :ثضزل ؾاوؽ واهلظ الُبيب مً يض يىوـ وكاٌ

 اهه الُبيب املليي ويفػل ما بىؾػة لىجضه امللً     -
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   :فلاٌ هىح 

 هظھب به الي لىضن     -

    :فلاٌ الُبيب

حؿض امللً له َبيػة زانة حضا فھى ههف بكغي وههف حني وأَباء   -

 البكغ ؾعجؼون غً غالحه مسلما عجؼها هدً  

    :يىوـ فلاٌ

وھل ؾىلف مىحىفي الايضي ھىظا ال هلىي غلي فػل قيئ وهترن ابي   -

 ملهحره   

    :فلاٌ الُبيب

 ھىان ثغياق وخيض يهلح للػالج    -

    :فأهخبه الجميؼ له وجػللد الابهاع به وكاٌ 

ھىان ثغياق في أعى الافياٌ في حبل كىم باعبا ئطا اؾحُػىا ان هدهل   -

 غلية كبل فىات الاوان فمً املإهض اهىا وؿحُيؼ هجضه امللً   

اع الًىء  خٌى وبؿغغة البرق عفؼ ؾاوؽ يضه وزغج مىھا يىء اػعق َو

 الاعوان وفي ول قبر مً الخهً الازحر وكاٌ مساَبا هىح ويىوـ  

ھىظا ثم اغالق ول املىافظ الي أعى الافياٌ ولً يؿحُيؼ اخض مىىم   -

 الاهحلاٌ الي ھىان   
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   :فلاٌ هىح ويىىؽ مػا 

 ملاطا ؟   -

ان اعى الافياٌ ازُغ ميان غلي وحه الاعى واهحم لم ثمليىن اللىه  -

 ىاحه كىم باعبا وان طھب اخضهم الي ھىان فأهحم ھاليىن ال مداله   اليافية مل

   :فلاٌ هىح 

 وهترن ابي ملهحره     -

ؾىف اطھب بىفس ي الخًاع الترياق اما اهحم ؾىف ثيحظغون ھىا   -

 فدمايحىم واحب   

وؾلِ ؾاوؽ غلي الاعى في خاله اغماء والحف الجميؼ خىله وخملىه 

مللً وبػض لخظات بػض ان اهھي الُبيب الىكف وويػىه غلي فغاف بجىاع ا

   :غلية كاٌ 

الؿيض ؾاوؽ كام بمجھىص حباع في فحذ بىابات لػبىع اھل اململىه مىھا    -

الي مىاَم أمىه وكام بأزالء مملىه بأهملھا وخضه وول ھظا اؾحجزف كىاه 

بكضه ولم يحدمل حؿضه ول ھظا املجھىص الجباع لظلً بػض ان كام بأزغ 

ه له واغالق ھظا امليان اهھاع حؿضه ثماما وؾلِ في غيبىبه وال يػلم جػىيظ

 اخض متي ؾيؿترص وغية  

  :فلاٌ هىح  
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 هيف ؟ اهه ازغ امل لىا في هجضه ابي واململىه     -

    :وكاٌ يىوـ

يجب ان يؿترص وغية الان افػل اي قيئ ايھا الُبيب اي قيئ مھما وان   -

 السمً  

 ال ثىحض خلٌى لضي     - 

اوػىـ يإء اللمغ غلي وحه يىوـ الخؼيً وھى عاكض فىق الفغاف اؾفل 

الىافظه غاعق في بدغ مً الظهغيات غىضما صلف هىح الي غغفحة ووكف امام 

 الفغاف 

  :وكاٌ له

 يىوـ للض كغعت الغخيل الي اعى الافياٌ     -

    :فحىھض يىوـ وكاٌ صون ان يػحضٌ في حلؿحه

واها هظلً لىً هيف ؾجرخل الي ھىان بػض ان اغلم ؾاوؽ ول املىافظ  -

واهد جػلم ان كىه سخغي ليؿد باللىه اليافية لىؿغ جػىيظه الخماية التي 

 فغيھا ؾاوؽ   

 غً َغيم مضيىه ألاكؼام     -

    :اغحضٌ يىوـ في حلؿحة وهظغ الي ازية بػحن يملئھا الامل وكاٌ

 لي ھىان غً َغيم مضيىه الاكؼام   ھل خلا يجىػ ان هيحلل ا  -
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بالُبؼ يا اخي ان جػىيظه الخمايه التي فغيھا ؾاوؽ ثلحهغ غلي غضم   -

كضعه اخضها غلي فحذ بىابه الي اعى الافياٌ لىىىا وؿحُيؼ ان هفحذ بىابه الي 

 مضيىه الاكؼام ومً ھىان وؿحُيؼ ان هفحذ بىابه الي اعى الافياٌ   

 ؼام بالحدضيض   لىً ملاطا مضيىه الاك  -

ھل ثحظهغ الدغيُه املسخىعه التي اھضاوي ايھا ؾاوؽ في غيض ميالصي   -

 السامً   

 ثلهض زغيُه البىابات للػىالم الازغي  

 وػم اهھا معي وال ثفاعكني لخظه واخضه     -

   :فلاٌ يىوـ غايبا

ايھا املداصع الياطب الان فلِ غغفد هيف هىد ثدًغ ول ليله خلىي   -

ىاع والػغكؿىؽ والفغاوله هىد ثفحذ بىابه الي املُبش ليال وثأول ما الىػ

 جكاء وثغمي لي الفحات   

 ليـ ھظا ھى املھم الان     -

 وػم املھم اهني اهخكفد زضاغً وهظبً ايھا الافاق وهىد ثضعي البراءه     -

اها لم اصعي البراءه الهة لم يخؿني لي فحذ بىابه ول يىم وغىضما ثأجي الفغنه   -

 هىد اخًغ لً ول قيئ ثدبة   

 وملاطا هىد ثغفٌ صائما مكاعهتي الدغيُة وثلٌى اهھا ليؿد طات فائضه     -
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 الهً محھىع وؾيىىكف امغها ان اؾحسضمحھا هسحرا     -

 بل الهً َماع    -

 ىظ هىا اَفاٌ .   يىوـ ھظا خضذ م  -

وػم ولً اوؿاه لً ابضا . لىً صغىا مً ھظا الان واقغح لي ماط هىد ثلهض   -

 بظهغن لحلً الدغيُه   

ان ثلً الدغيُه جكغح مؿاعات البىابات إلن ول بىابه يجب ان ثفحذ مً   -

غضه اماهً مدضصه وبىابه اعى الافياٌ ثفحذ مً مضيىه الاكؼام او مً ھىا او 

 الانفاوي وبالُبؼ هدً لً وؿحُيؼ الػىصه الي اململىه   مً مملىه 

 وػم وانبذ الامل الىخيض لىا ھى الظھاب الي مضيىه الاكؼام     -

 وػم اظً ان الغخله ؾحيىن مدفىفة باملداَغ     -

وػم لىىىا أبىاء ؾام الانفاوي وال ثيس ي اهه وان في مسل غمغن غىضما كام   -

الصه الخىم وخاعب واهحهغ وهدً ال هلل بغخله مً احل الخهٌى غلي ك

 غىه شجاغة   

وػم مػً خم مً احل ابي يجب ان هيحهغ وهدًغ له الترياق كبل رالذ 

 ايام   

 ومتي ؾجرخل     -

 غىض الفجغ ؾيحلابل في غغفتي اؾحػض واخًغ مػً ول مايلؼم للغخله     -
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 انفظم اخلايص  
 

ييلة حضا ثفاحأ يىوـ وهىح  ظالم قضيض وعائدة غفً ثملئ امليان ومؿاخة

اهھم محىاحضان في ثلً املؿاخة بػض ان كام هىح بفحذ بىابه الي مضيىة 

الاكؼام ختي اهھم يجلؿان اللغفهاء وال يؿحُيؼ اخض مىھم ثدغيً انبػة 

   :فلاٌ يىوـ

 ايً هدً ان الظالم قضيض     -

 وعائده الػفً ثملئ امليان     -

 اظً اهىا صازل نىضوق كمامه     -

واهضفؼ يىوـ بيل كىه واكفا غلي كضمية ويغبد اقػة الكمـ غيىة 

فىيؼ يضه امام غييية يدحمي بھا مً اقػة الكمـ وكفؼ زاعج نىضوق 

اللمامه وبػض لخظه زغج هىح ھى الازغ ووكف ول مىھم صازل ممغ ييم 

   :زلف املباوي وكاٌ يىوـ

 ً ھظا   الم ثجض مسغج احمل م  -

 اهھا املغه الاولي لي في فحذ بىابه الي غالم ازغ     -

 وھل ھظه ھي مضيىه الاكؼام     -

 بالُبؼ     -
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 يجب ان هسحفي غً الابهاع وال يغاها اخض     -

مؿحديل ان الاكؼام لضيھم اللضعه غلي عؤية الجً وھم مخكىيىن في ول   -

 قيئ واطا عأها اخض ؾىلحل غلي الفىع  

 وماطا ؾىفػل مً املؿحديل ان هظھغ لھم بھيئخىا ھظه والا كحلىها     - 

 يجب ان هحسفي في ھيئة اكؼام مسلھم     -

   :فلاٌ هىح وھى يىفٌ غً حؿضه بلايا اللمامه الػاللة غلي مالبؿة

 لىني ال احيض فً الحسفي    -

ال ثللم ؾىي اسخغن اهد اوال في ھيئة كؼم رم اسخغ هفس ي بػضن   -

 ٌى في املضيىه   وهحج

بل ؾيىُلم الي حي الاكؼام الاؾُىعي مباقغ ختي يخؿني لىا فحذ بىابه الي   -

 اعى الافياٌ فليـ امامىا وكد وافي   

 مػً ول الخم والان اؾحػض    -

ووكف هىح واغمٌ غيىة بيىما ويؼ يىوـ يضه غلي عأؽ هىح وثمحم ببػٌ 

خية خمغاء وقاعب هث وغيىن الىالم الغحر مفھىم فحدٌى هىح الي كؼم له ل

واؾػة واهف مػيىف واطهان هبحرثان ومالبؿة فًفاية فىظغ الي حؿضه 

   :والي يضه وثدؿـ مالمذ وحھه ولخيحة وابخؿم وكاٌ

 اهد خلا باعع يا يىوـ، ابيً هفؿة ان عأها لً يػغفىا    -
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 ابخؿم يىوـ خجال رم كاٌ    

 اهحظغ ختي اكىم بحهليذ مالبؿً ختي ثىاؾب َىلً الان    -

وبضاء الػمل غلي مالبـ هىح ختي ثدىلد الي مالبـ مىاؾبة لجؿضه رم  

بضاء في سخغ هفؿة الي كؼم له لخية ؾىصاء وقاعب هث واطهان هبحرثان 

 وغيىن واؾػة   وكاٌ   

 الان وؿحُيؼ ان هحدغن في أمان     -

يىن مً مىاٌػ نغحره مً َابم واخض اقبه بالىھىف واهد مضيىه الاكؼام ثح

الجبلية والكىاعع محػغحة وييلة الي اكو صعحه ختي ان يىوـ وان يؿحر 

زلف ازية هىح مً قضه ييم الكىاعع املؼصخمه باالكؼام التي ثغثضي 

غبائات مؼعهكة وملىهه بحن الانفغ والازًغ والبرثلالي وغلي حاهبي الُغيم 

التي ثبيؼ الجبن الىػيحىن وبػٌ البلاله ومدالت ازغي  الػضيض مً املخالت

ثبيؼ الاواوي الىداؾية والؿياهحن وثىكف يىوـ امام اخض وحھات املخالت 

وظل يىظغ الي املالبـ املػللة في واحھه املخل واهد مالبـ عائػة طات 

اللىان حميله وغىضما ظھغ غلي الباب عحل كهحر له لخية بيًاء وقػغ 

بائه ؾىصاء وله أظافغ خاصه وكهحره جكبه مسالب الىمغ ابيٌ يغثضي غ

وغيىة نغحره واهفة نغحر واطهه جكبه اطن البكغ وله وحه غابـ هھغھم 

 بكضه وصفػھم بيضه في غلظه ختي يبحػضا غً واحھه املخل  
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    :اقحػل يىوـ غًبا وكاٌ 

 يجب ان يحأصب ھظا اللؼم وھى يحدضذ مؼ ابىاء امللىن     -

 فلبٌ هىح غلي ػعاع يىوـ وكاٌ ھمؿا  

 ثدلي بالهبر ال يجب ان يىىكف امغها   -

 لىىه كؼم ملػىن ويجب ان يحأصب   -

 فيما بػض يا اخي فيما بػض .. ال ثفؿض غليىا زُُىا   -

اؾحمغ هىح ويىوـ في الحجىاٌ في قىاعع املضيىه كغابة الؿاغة يكاھضون 

كؼام الاؾُىعي صون حضوي وثىكف واحھات املخالت ويبدسىن غً قاعع الا

    :يىوـ غً الؿحر وكاٌ

؟ ان الكىاعع ولھا ثخكابه واقػغ اهىا هضوع في ايً ھظا الكاعع امللػىن   -

 خللة   

 ثدلي بالهبر    هللاؾىف وػثر غلية بأطن   -

هيف ؾىػثر غلية وال يىحض الفحه واخضه جكحر الي اؾماء الكىاعع   -

 واملياصيً   

اصه الاكؼام يدفظىن اؾماء الكىاعع وال يىحبىھا   ثلفد هىح خىله اهھا غ  -

فىحض غلي اليمحن خاهه لھا باب زكبي نغحر والفحه مىحىب غليھا خاهھة 

    :الاكؼام الاؾُىعي فأبخؿم وكاٌ



 
 

~ 32  ~  
 

 اظً اهىا اكتربىا مً الكاعع امليكىص اهظغ     -

    :فىظغ يىوـ الي الخاهه وكاٌ

لًغوعه ان ثدمل الخاهه اؾم الكاعع زانة وان اهه مجغص اؾم ليـ با  -

 الاكؼام ملػحن وزبساء رم اهھم يػاملىهىا بأخحلاع ووأهىا اكل قأها مىھم   

 مػً خم ولىً ھىان خل   -

 ما ھى    -

ھيا هضزل الخاهه وهجلـ وؾِ الاكؼام ووؿحمؼ الي ما يلىلىن حيضا لػلىا   -

 هھحضي الي الكاعع امليكىص  

 او هجض مً وؿأله غً ھظا الكاعع امللػىن  اهحفٌ حؿض هىح وكاٌ    -

مً املؿحديل ان وؿأٌ اخض ؾػلمىن اهىا اغغاب ومً املإهض ؾيىىكف  -

 امغها فھم حيمػا يدفظىن اؾماء الكىاعع واملياصيً 

لً ماثغيض ولىً ان فكلد زًُُ ھظه ؾىف اكىص اها املؿحره بأؾلىبي  -

 الدام 

لي الخاهة وواهد الخاهة جعج باالكؼام وبػض املكاغل غلي صلف هىح ويىوـ ا

الجضعان وفي ػاويه بػيضه وحض هىح مىًضه زكبية مؿحضيغه وبػٌ 

الىغاس ي الدكبية فأثجه اليھا وزلفه يىوـ وكبل ان يجلـ هىح ثللي عوله 

كىيه غلي مإزغثه اؾلُحه أعيا وھب واكفا وهظغ زلفه ليجض كؼم يغثضي 
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اؾىص له قػغ هث وقاعب زفيف ثأهض مً مالبؿة  مغيله بيًاء وكميو

 اهه يػمل في الخاهية وكاٌ بغلظه  

ماطا ثفػل ھىا ايھا الػبض الا جػلم ان ھظه الخاهه ثسو الاكؼام الاخغاع   -

 فلِ  

  :اعجػل هىح وكاٌ بهىت يغجػل 

اغحظع ياؾيضي لىً الجى قضيض الخغاعه وهىد اثمني ان اقغب مكغوب   -

   :مسلج  فىظغ له غامل الخاهه وكاٌ

 يالً مً كؼم محبجح ويجب غليً ان ثحأصب   -

   :فلاٌ يىوـ 

 ملاطا الا يدم لىا ان وكغب مسل ؾائغ الاكؼام    -

 اع  اهحم غبيض وزضم ال يجب ان ثًؼ فمً غلي وىب يكغب مىه الاخغ   -

   :ظھغ غلي وحھه يىوـ الغًب وكاٌ هىح

 اغحظع ياؾيضي مغه ازغي وؾىف هىهغف الان  وكبل ان   -

 يىهغف كاٌ لھم غامل الخاهة  

 مااؾمً ايھا الػبض    -

 هحروػ    -فلاٌ هىح  

 واهد ايھا امللػىن ما اؾمً    -



 
 

~ 34  ~  
 

 ثلػسم يىوـ ولم يجض اؾم مىاؾب للؼم ونمد لخظه فلاٌ الػامل  

 ھل وؿيد اؾمً    -

 اؾمي بحروػ    -

   :ضخً الػامل وكاٌ

هحروػ و بحروػ يالھا مً اؾماء سديفة لىً غلي ول خاٌ ھىان غضص البأؽ   -

به مً الاواوي الىداؾة في اهحظاع اخض يلىم بخىظيفھا ان عغبحم في مكغوب 

 مسلج ؾىف اكضمه لىم بػض ثىظيفھا ما عأيىم  

  :فلاٌ يىوـ 

مً الافًل ان ثظھب وثىظف مإزغثً التي ثفىح مىھا عائده املىجي يا   -

 ملػىن  

واقحػل وحھه الػامل غًبا وناح مىاصيا غلي بػٌ الػماٌ وفي اكل مً 

زمؿة رىاوي وان يلحف خٌى هىح ويىوـ اهثر مً غكغه اكؼام يدانغوهھم 

ضيھم حيضا وقػغول مىھم اهھم انبدى اؾغي لضي الاكؼام وان الفغاعمً اي

 مداٌ .  

**** 

في ثلً الارىاء واهد ثحجه ياؾميىا الي غغفة هىم هىح في الخهً الازحر بػض 

ان اقغكد قمـ يىم حضيض وفىع صزىلھا الغغفة وحضت وعكة غلي فغاف 
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هىح ومضت يضھا وھي ثغجػل وامؿىد الىعكة وبضأت في اللغاءه بػحن طائغة 

يب ثبدث غً هىح ونغزد نغزة مىحىمه وزغحد مً الغغفة واملجاط

ويىوـ في ول ميان وثىكفد غىض باب الخهً وهاصت الخغاؽ وبػض لخظه 

 خًغ هبحر الخغؽ بحن يضيھا وكالد له   

ابدث غً هىح ويىوـ في ول ميان اعؾل حً املىضٌ يُىف الاعى ولھا   -

 بدسا غىھم   فلاٌ الخاعؽ  

ان حً املىضٌ يا مىالجي يبدث غً الاشدام مً زالٌ اللغيً وھم ابىاء   -

 ملىن وال يىحض لھم كغيً   

افػل اي قيئ للػسىع غليھم اطھب الي اعى الافياٌ ومػً هحيبة وامله   -

 واخًغھم الي ھىا بأي رمً   

 ثدد امغ حالله امللىه     -

ت الي حؿضه الغاكض اههغف الخاعؽ واثجھد ياؾميىا الي غغفة ؾام وهظغ 

غلي الفغاف والجغاح ثملئھا وحلؿد بجىاعه وعبُد غلي يضه في عكة وخىان 

ابىائً مسلً ياؾام يؿػىن للمساَغ وال يبالىن بمكاغغ اخض   -وكالد   

 لىىھم يدبىهً حضا ، طھب ول مىھم في عخله مسيفة الخًاع ثغياق لػالحً   

بىبه التي يغىم فيھا قػغت ان ؾام يلبٌ غلي يضھا بغفم عغم الغي

    :وهظغت في وحھه وكالد
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 ؾام ھل جؿمػني     -

وفي ثساكل فحذ ؾام غيىة وهظغ لھا بػحن طائغة وغام مغه ازغي في غيبىبحه 

فهاخد مىاصيه غلي الُبيب وبػض اكل مً لخظه واخض وان الُبيب يلف 

   :بجىاع ؾام ويػيض الىكف غلية مغه ازغي رم هظغ لھا وكاٌ 

 ٌ في الغيبىبه   ماػا  -

 لىىه فحذ غيىة مىظ لخظات     -

 مً املإهض اهه خضذ غابغ وال اظً اهه ؾيحىغع مغه ازغي     -

 وماطا افػل اها بػض ان ياع ػوجي وابىائي     -

ثلػسم الُبيب ولم يجض قيئ يلاٌ وحلؿد ياؾميىا غلي هغس ي بجىاع فغاف 

 ؾام وھي ثبيي   
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 انفظم انطادش 
   

صازل كبى غفً ثملئه عائدة الػًُ والفئران والػلاعب والىسحر مً اللل 

وبػٌ املكاغل غلي الجضعان حلـ هىح ويىوـ غلي الاعى وول مىھم في 

نىعه الاكؼام والؿالؾل في اعحلھم واغىاكھم وخاله مً الغًب ثملىد مً 

    :يىوـ وكاٌ هىح له بهىت يملئه الغًب

 ان ثحمالً اغهابً اهثر مً طلً    وان يجب  -

 الا جؿمؼ ھظا امللػىن وھى يحدضذ     -

 اهه زُأن مً البضاية اهد سخغثىا في ھيئة اكؼام مىاٌػ اكؼام غبيض     -

وهيف اغغف كؼم املىاٌػ الػبض مً الخغ وول ألاكؼام ثخكابة رم اهني لم   -

اعي في خياجي كؼم ؾىي مغه واخضه غىضما هىد في السامىه مً غمغي غىضما 

صلفد الي املُبش ليال لؿغكة بػٌ الخلىي وكابلد ھظا اللؼم ھىان وان 

 يػمل في مُبش اللهغ   

 اٌػ الهه يػمل لضيىا يا غبي   وان يجبض ان جػغف اهه مً اكؼام املى  -

 اثظً هفؿً اطوي مني ؟    -

 انمد واؾمػني حيضا     -
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ؾىف هحظاھغ بالدًىع ختي يػم الظالم وبػضھا هىؿغ ثلً الاغالٌ   -

 ووسخغ ول مً في الخاهه وهھغب  

اهفجغ يىوـ غًبا وهؿغ الاغالٌ مً يضه ومً كضمه وغاص الي نىعثه الاولي  

   :مغه ازغي وكاٌ 

ال وكد لضيىا للدضاع والخيل يجب ان هدًغ الترياق في اؾغع وكد ولم   -

 يخبلي امامىا ؾىي يىمحن فلِ   

 ؾىف ثىللب املضيىه ولھا غليىا بأفػالً ھظه ايھا الغبي   -

 انمد اهد وصغني اثضبغ الامغ واؾحػض لفحذ البىابه الي اعى الافياٌ   -

 وھىا صلف غامل الخاهه وفي يضه ؾاَىع خاص ويلٌى   

 ماھظه الجلبة ايھا الػبيض     -

    :واهضھل غىضما وحض يىوـ يلف امامه وكاٌ

 مً اهحم بدم الؿماء     -

    :فاهلٌ غلية يىوـ وكبٌ غليه مً غىلة وكاٌ بهىت يملئه الغًب

 اها يىوـ الانفاوي ابً ؾام الانفاوي الا جػغفني     -

هيف ال اغغف ابً الغحل الظي زضغني طات مغه واعؾلني الي اعى الھالن   -

 وغاهيد زمؿة غكغ غاما مً الظٌ ختي هجخد في الػىصه الي مضيىتي   
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هبحر باليؿبه لي فأها بال  غظيم والان ؾحػلم ان ابي عخيم ويمحلً كلب  -

لبُيئ   فلاٌ وامامً زياعان ال رالث لھم اما املىت الؿغيؼ او املىت اكلب  

 اللؼم   

 ملاطا املىت ياؾيضي أؾئل ثجيب     -

 ايً قاعع الاكؼام الاؾُىعي     -

 غىض هھاية ھظا الؼكاق اوػُف يؿاعا وؾحجض الكاعع امامً     -

غظيم ھىظا اهد ثسحاع املىت الؿغيؼ وظھغ في يضه ؾيف مً هاع ػعكاء   -

 هم يىوـ وكاٌ  وكبل ان يھىي به غلي عأؽ اللؼم كبٌ هىح غلي مػ

 ال صاعي يااخي اهه عحل مؿىحن     - 

 اهه ملػىن وؾىف يىش ي بىا ان لم هلحله     -

 ان وقا بىا افػل ما ثغيض     -

 لً ھظا     -

رم هظغ الي اللؼم وعوله بلىه في نضعه اَاح به رالذ امحاع بػيضا وزغج هىح 

الليل بضاء يؿضٌ ويىوـ مً اللبى الي الخاهة في نىعثھم الخليلة  ووان 

ؾحائغه وزغج ول مىھم مً الباب الدلفي مً الخاهه الي الؼكاق الًيم وبػض 

ان ونل الي هھايحة وحضو اللؼم غامل الخاهة يلف وزلفة اهثر مً 

    :زمؿمائه كؼم ازغ فلاٌ هىح
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 هيف اؾحُاع ثجميؼ ھظا الػضص في ھظه املضه الهغحره   -

 فلاٌ اللؼم     

مىظ البضاية واها اغلم اهىم مً الجً وابىاء ملىن وهىد اؾحمحؼ بأھاهة ول   -

مىىم واهحم ثخكبھىن باالكؼام الن ليل كؼم كغيً اما اهحم بال كغيً وهىد 

غلي اؾحػضاص للخظه فغاعهم وفي الخليلة لم اثسيل ابضا اهىم ابىاء ؾام 

 الانفاوي ابضا   

   :فىظغ يىوـ الي هىح وكاٌ 

 كل لً اهه زبيث ووان يجب ان يمىت   الم ا  -

فأقھغ هىح ؾيف مً هاع وثطدم في حجم الػماللة وكفؼ وؾِ الاكؼام 

وهيل لھم الًغبات يميىا ويؿاعا بيىما وكف يىوـ يىظغ لھم ويلغاء بػٌ 

الُالؾم السخغيه في هف يضه وبػض لخظه فحذ هف يضه واقاع هدى الاكؼام 

ي الابهاع وبػض لخظات ازحفي وزغج مىھا يىء ازًغ كىي مبھغ يػم

الًىء ووكف يىوـ يىظغ خىله والابخؿامه غلي وحھه وهىح يىظغ الي 

    :احؿاص الاكؼام التي ثدىلد الي ثماريل مً الدجاعه رم هظغ هدى يىوـ وكاٌ

 اخؿيد يا اخي   -

 يجب ان يحػلمىا ان اللػب مؼ ابىاء امللىن يسحلف   -

 ھيا بىا الان   -
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وـ مؼ الُغيم ختي ظھغ لھم قاعع نغحر قبه زالي ثماما اوػُف هىح ويى 

مً املاعه وبضاء هىح في عؾم الُلؿم غلي الاعى ببػٌ الاصوات البؿيُه 

التي وان يسفيھا في حيب ؾغواله وبػض لخظات ظھغت صوامه مً الىاع 

 الخمغاء وكفؼ بضازلھا يىوـ وهىح واوغللد البىابه زلفھم غلي الفىع   

ماء وزلفة يىوـ فىق اعى نلبه وبػض لخظات وكف ؾلِ هىح مً الؿ

ول مىه يىظغ الي الاعى الجغصاء الجافة الهلبه والكمـ الؿُاغة فىق 

 عؤؾھم وكاٌ هىح   

 ھظه ھي اعى الافياٌ     -

    :واقاع يىوـ هدى ؾلؿله حبلية وكاٌ

 ومً املإهض ان حبل كىم باعبا وؾِ ھظه الجباٌ     -

 ھيا بىا ئطن     -

 ء هىح في الؿحر هدى ؾلؿله الجباٌ بيىما اؾحىكفة يىوـ وكاٌ   وبضا

 ھل ؾخؿحر غلي كضميً الي ھىان     -

 وػم وھل ھىان بضيل     -

يا اخي هدً مً الجً ههف حً وههف بكغ ووؿحُيؼ ان هيحلل اهحلاٌ   -

 أوي وهىفغ غلي اهفؿىا مؿحره يىم وامل   
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لىً الاهحلاٌ ألاوي زُغ مً الجائؼ ان يجلب لىا ازُاع وهدً ال وػلم اي   -

 قيئ غً ھظه الاعى   

    :فلاٌ يىوـ

اجػلم ما الظي وان يجػلني اقُاٍ غيظا غىض ؾماع مغامغات ابيً اهه   -

وان يخىلل غلي كضميه مسل ؾائغ البكغ وھى اكىي ملىن الجان وول وخىف 

 الاعى ثسكاه   

  يسص ي قيئ لىً الخظغ مُلىب   امللً ال  -

وفي مسل ھظه الظغوف الىكد مً طھب واملغامغه مُلىبه مً احل اهلاط   -

 ابيً   

واهحلل اهحلاٌ اوي صون الىظغ الي هىح فحىھض هىح واهحلل ھى الازغ وظھغ 

وؾِ ؾلؿله مً الجباٌ وهظغ خىله ووحض يىوـ فىق كمه اخض الجباٌ 

الي كمه الجبل وفىع ظھىعه بجىاع يىوـ كاٌ فأهحلل اهحلاٌ اوي مغه ازغي 

 الازحر له   

 أعئيد ھا هدً غلي كمه الجبل ولم يدضذ قيئ     -

 املھم الان ان وػثر غلي حبل كىم باعبا ھظا وهبضاء في البدث    -

 وما ھي زُه البدث هيف ؾىػثر غلية والجباٌ ثخكابه     -
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ويىوـ مً اغلي كمه  وقػغ بھؼه قضيضه واهحفٌ الجبل بكضه وؾلِ هىح

الجبل لىىھم اهحللىا اهحلاٌ اوي وونلى الي الاعى كبل ان يهحضمىا بھا 

وبػض لخظه ثبحن لھم ان ھظا الجبل ما ھى الا وأن ضدم اقبه بالفيل وان 

يغكض في ربات والاهحلاٌ الاوي ومىحه الحًاغِ التي نضعت غً ھظا 

لضھكة هسحرا وثطدم ول الاهحلاٌ ايلظحه وعغم ان هىح ويىوـ لم ثأزظھم ا

مىھم في حجم الجبل الا اهھم باليؿبه لھظا اليائً واهى اقبه بالىمل الهغحر 

    :وھىا كاٌ يىوـ وھى يطخً

 الان غلمد ملاطا اَللىا غلي ھظه الاعى اعى الافياٌ    -

ونىؼ قغاعه جكبه الىھغباء مً هف يضه ويغب بھا ھظا الىخل الػمالق  

    :احؼاء نغحره وضخً وكاٌ وثفحد غلي ارغاھا الي

 الم اكل لً اهىا ال يجب ان هسص ي قيئ     -

ولم يحم غباعثه ختي ظھغ الػضيض مً ثلً الىخىف ثغهٌ في اثجاه يىوـ 

    :وهىح فلاٌ الازحر

 اظً اهىا ؾىھغب الان     -

وثدٌى ول مىھم الي َائغ غغاب نغحر الدجم يُحر في الؿماء ھغبا مً ثلً 

 غيبية اليائىات الغ
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في ثلً الارىاء وان يجلـ اباصيغ غلي غغف مً هاع وؾِ اعى زغاب واهد 

في يىم ما مملىه الانفاوي ويلف بجىاعه هايل وامامه حان الىراب وكاٌ 

    :الزحر

 للض ثمد املھم بىجاح     -

    :فلاٌ اباصيغ في جعجب وھى يػحضٌ في حلؿحه

 أي مھمه ثلهض ؟   -

 كحل زهمً ؾام     -

 وأيً حسحة ؟    -

 مً املإهض ان اغىاهه ازفىھا في ميان ما   -

 ئطن يجب غليً ان ثجض الجسة وثبدث غىھا في ول ميان وثأجي بھا الي ھىا     -

 ھظا اثفاق حضيض ومػني هالمً اهً ثسلف وغضن لي     -

 ؟ طهغوي بالىغض   اي وغض ثلهض  -

 ان اكحل ؾام واعخل في ؾالم     -

الىغض والجؼء الاٌو لم يحم ختي الان اهد لم ثلحل ؾام ختي  وػم ھظا ھى  -

 الان   

 غلي الغغم مً انابه ؾام البالغة لىً لم هحأهض اهه مات   

 مً املؿحديل ان يػيل بػض ول ھظه الانابات     -
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 واها يجب ان أعي حسحة اوال ختي اثأهض   -

 اعخل    ھظا قأهً اهد وخضن . ثأهض بما يدلى لً اما اها ؾىف  -

 ئطا عخلد اكؿم بغأؽ ؾىميا اهً لً ثغي الكمـ راهيا     -

وھب مً ملػضه وهظغ في غحن حان بيل كىه بيىما الازحر اغاص الىظغ في 

كغاعه فھى يػلم ان أباصيغ يؿحُيؼ سجىه مغه ازغي فھى املدلىق الىخيض 

الظي يػلم هيف يسجىه وكحله الان مجاػفه غحر مدؿىبه ومً الجائؼ اطا 

 كحله يلٌى بػٌ الىالم وھى يلفظ اهفاؾة الازحره يجػله في السجً مغه

   :ازغي ولظلً ثمالً اغهابة وكاٌ 

 وهيف ؾحخيلً مً مىثه ؟    -

 ان ثبدث غً حسحة وثأجي لي بھا الي ھىا ثدد كضمي    -

    :فىظغ له حان والغًب يملئ غيىة وكاٌ 

ؾىف اَىف الاعى مً مكغكھا الي مغغبھا ختي أغثر غلي خسة  ، لً ماثغيض -

 ؾام الانفاوي   

بدث غً ؾام بيىما لم يػلم امللً ؾام الغاكض غلي وازحفي حان وبضاء عخله 

فغاف املىت في الخهً الازحر قيئ غً الهغاع الجضيض الظي وكأء وھى 

نغاع مً احل بلاءه الصدص ي وليـ مً احل اململىه وان ھىان غضو 

 يىبل الاعى ولھا بدسا غىه .   
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ھيئة ويىوـ وهىح يىاحھان زُغ اقض في ثلً الارىاء وھم مخكىالن في 

الُحر ھاعبحن مً الافياٌ الػمالكة ويغثفػان في الؿماء ختي وحض ول مىھم 

اخض الجباٌ وازحبي الارىان صازل اخض الىھىف وغاص يىوـ وهىح الي 

نىعثھم الاولي مغه ازغي وهظغ ول مىھم خىله ليجض وؾِ الىھف بغهه مً 

هه وهظغوا املاء يكؼ مىھا يإ ازًغ كىي واكترب الارىان مػا الي ثلً البر 

بضازلھا ليجضو ػحاحه مً الفًه الدالهة نغحره الدجم وؾِ البرهه 

   :فلاٌ يىوـ

 اهه الترياق     - 

وغام في املاء بؿغغة البرق واخًغ الترياق وغىضما زغج لم ثىحمل 

الابخؿامه غلي وحھه فىحض هىح ازيه يداعب وأهات زفية ثھاحمه وثُػىة 

ه بؿغع وازغج مىھا صعع اػعق كىي مسل في ول حؼئ مً حؿضه ففحذ عاخه يض

    :الجضاع اخل بيىه ھى وهىح وبحن ثلً اليائىات وكاٌ

 ماطا يدضذ هيف يػلل ان ال هغي ثلً اليائىات وهدً مً الجً    -

   :فلاٌ هىح  

 وھل ثظً اهىا وخضها في ھظا اليىن اهھم كىم باعبا خغاؽ الترياق     -

ؾىف اغاوص الھجىم هغاھم وھم يغوها  ال وماطا ؾىفػل اهىا هداعب كىم   -

 مغه ازغي اعفؼ الخاحؼ  
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واقھغ ؾيفة وعفؼ يىوـ الخاحؼ وكفؼ هىح في الھىاء وظل يُػً الھىاء 

غضه َػىات كىيه واالؾض الجؿىع لىً يغباثه لم ثهيب اخض وھىا اقترن 

يىوـ مػة في املػغن الغحر محيافأه وفي لخظه ملػد غحن يىوـ وفحذ يضه 

    :طلً الجضاع الػاٌػ مغه ازغي وكاٌوظھغ 

 هىح للض وحضت الخل لھؼيمه كىم باعبا     -

 ماھى ؟    -

بديله بؿيُه ؾىف احػلھم يظھغون لً او غلي الاكل يظھغون بكيل   -

 حؼئي واهد ثبضاء في الُػً واللحل ھل اثفلىا ؟  

 لً ما ثغيض يااخي     -

ه وزغج مىھا ؾائل مسل الؼيبم عفؼ يىوـ الجضاع مغه ازغي وفحذ عاخة يض

 ثضفم في املميان وله مسل املُغ 

ه غلي عؤؽ كىم باعبا بضاء الجىىص في الظھىع  املخؿاكِ وبمجغص ؾلَى

بكيل حؼئي فياهى كىم اكؼام وغىض ثلً اللخظه كفؼ هىح غلي الاكؼام 

هُائغ الغر وفي يضه الؿيف يًغب يميىا ويؿاعا بيل كىه وهفث مً فمه هاع 

اخغكحھم ولھم في لخظه واخضه وثدىلى الي عماص وبػض ان اهحھد خامية 

   :املػغهه حلـ غلي صدغه نغحره يلحلد اهفاؾة وهظغ في غحن ازية وكاٌ

 للض خهلىا غلي الترياق     - 
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 لىً َغيم الػىصه مدفىف باملداَغ     -

 ال ثللم ؾىف افحذ لً بىابه مً ھىا الي الخهً الازحر     -

 هيف وؾاوؽ كام بأغالق البىابه بسخغه امللػىن    -

 اغلم البىابه مً الخهً الي ھىا ولم يغلم بىابه الػىصه     -

وكام مً ملػضه  وعؾم بػٌ الغؾم غلي الاعى وهُم ببػٌ الُالؾم 

 وظھغت هاع خامية وكفؼ بضازلھا رم كفؼ يىوـ زلفة   
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 اخلامتة  
 

ثدٌى حلض امللً ؾام الي اللىن الاػعق وبضاءت اهفاؾه ثلل بيىما صعحاصا 

ثغكض في الفغاف املجاوع له وھي في خاله اغماء وياؾميىا ثجلـ بجىاعه ثىظغ 

له والضمىع ثيؿاٌ مً غيييھا وبضون ؾابم ملضمات ظھغت هاع خامية وؾِ 

مً عؤية الغغفة وزغج مىھا شدهان في بضاية الامغ لم ثخيلً ياؾميىا 

الاشدام حيضا فهغزد نغزة مىحىمه واخحًيد ؾام بيل كىه وبػض 

لخظه ثبحن لھا اهھم ابىائھا يىوـ وهىح فحلضمد لھم في زُىات مؿغغة 

    :وكالد

 واص كلبي يحىكف مً قضه الللم غليىم    ؟ايً هىحم  -

    :فلل هىح وھى يبخؿم 

 للض اخًغها الترياق الي ابي     -

 وماطا اطا خضذ لىم مىغوه ھل فىغ اخضهم     -

    :وھىا كاَػھا يىوـ وكاٌ

 هدً ؾىداعب الاعى ولھا مً احل ابي هما وان ؾيفػل مً احلىا حميػا     -
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وفي ثلً اللخظه ثدغن يىوـ هدى امللً وهظغ في وحھه لخظات وازغج 

الؼحاحة مً َيات مالبؿة وعفؼ الغُاء الهغحر لھا وؾىب بػٌ مً 

ؿائل في فم ؾام واهحظغ لخظات وكلبة يسفم بكضه في اهحظاع الىخيجة ال

وبضاء ؾام يؿحػيض بكغثة الُبيعي وبضاء يؼصاص كىه وخيىيه وفي لخظه 

اؾحػاص نفاء طھىة وله وھب مً الفغاف يىظغ خىله فىحض يىوـ وهىح 

    :وياؾميىا يىظغان خىله وغلي وحھھم ابخؿامه فلاٌ

 ماطا خضذ ؟    -

    ً:ياؾميىا غلي نضعه وغاهلحة غىاق خاع وكالحاعثمد 

 للض غاص اليىا امللً ؾام الانفاوي مً حضيض     -

 غلي ؾالمحً يا أبي    هللاالخمض   -

    :وكاٌ هىح

 هجاح الترياق يػني اهىا وؿحُيؼ قفاء صعحاصا وؾاوؽ     -

ا وازظ الترياق مً يض ازية وبضاء في ؾىب بػٌ مً الؿائل في فم صعحاص

 وؾاوؽ 

وبػض زمؿة غكغ صكيلة وان الجميؼ يجلـ غلي مائضه الُػام في صخة 

حيضه والجميؼ يكػغ بلىه ال مسيل لھا ويىوـ يلو غلي ابيه ما خضذ مىظ 

 ان طھب هىح واهلظه في ميضان اللحاٌ وختي اللخظه التي اؾحاغض فيھا وغية   
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ي ان يهغر ويلٌى ووان ؾام يكػغ بالفسغ الكضيض ثجاه ابىاءه ووان يغغب ف

بأغلي نىثه هىح ويىوـ ابىائي لىىه اهحفي بأبخؿامه زفيفة وهظغه بھا ول 

   :الخب والفسغ بأبىاءه وھىا كاٌ ؾاوؽ

 هىد اثمني ان ييىن بييىا بغضاصي في ثلً اللخظه     -

   :فلاٌ ؾام 

 وان فاعؽ ومات هما الابُاٌ   هللاعخمه   -

 :وكاٌ يىوـ وھى يًؼ في فمه هم ھائل مً البيٌ 

 والان يا أبي ماطا ؾىفػل مً احل ئؾترصاص اململىه   -

   :فلالد ياؾيمىا   

 ھظا ليـ مً قأهىم     -

هيف يا امي اهىا الان بلغىا مبلغ الغحاٌ ولً هفاعق ابي ابضا مھما خضذ   -

   ؟اليـ هظلً يا ابي

   :فلاٌ ؾام وھى يبخؿم 

لُبؼ فأهحم الان فغؾان في حيل امللً ؾام وأبىائي وؾخكاعوىوي ول با  -

 نغحره وهبحره وؾىف اؾىض ليل مىىم مھام لىً ...  

وھىا ؾلِ ؾلف الغغفة فىق عؤؾھم لىً امللً ؾام بؿبب عص فػله  

الؿغيؼ اؾحُاع ان يمىؼ اهھياع الؿلف بلىه السخغ لىهف صكيلة وامله 
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ي قاَئ البدغ امام الخهً الازحر وغىضما ختي زغج الجميؼ مً الغغفة ال

لخم بھم ؾام وحض حان الىراب يلف امامه ووكف الجميؼ زلف امللً 

    :وكاٌ حان

 اهحھى غمغن ايھا امللً الػظيم     -

ويغب ؾام بحػىيظه سخغيه مً يضه لىً ؾام له عص فػل ؾغيؼ اؾغع مً 

ىطه ازغي الجً والبكغ الف مغه ولظلً عفؼ نىلجاهه ويغب حان بحػ

ثلابلد الحػىيظثان والحدما مؼ بػًھم البػٌ وظل الاثهاٌ صكيلة وامله 

رم اهىؿغت الحػىيظه وخضذ اهفجاع كىي واعثفؼ الغباع وبػض ان ثالف 

الغباع وھضاء الجىي لم يىً ھىان اي ارغ للملً ؾام او ابىاءه او ػوححة 

ظغ خىله ختي صعحاصا وؾاوؽ لم يىً لھم أي ارغ او وحىص وظل حان يى

وظھغ غلي وحھه مالمذ الخحره لىىه اقاع بيضه وفحذ بىابه مً السلج وغبر 

مىھا الي الجه الازغي وظل الخهً الازحر قبه مھضم بػض ان ازحفي امللً 

 وعفاكة .  

  

 بعُواٌ  نث ثايع  انعذد اخلاص ان اَتظرو  

  انوثاب جاك يٍ انثاين اجلسء"  الكأرع اهل   "
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